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ДП «Науканафтогаз»



Кореляційна схема по продуктивному горизонту  B-25-26 по лінії свердловин 201-71-200-202 

Березівське ГКР (західне склепіння) 



Фрагмент XLine -1101 (Березівське ГКР), процедура міграції – попередня обробка 2011 р. (а) та 
ДП «Науканафтогаз» (б)

а) б)

 Підвищення роздільної здатності сейсмічних даних за співвідношенням сигнал/завада.

 Хвильове поле характеризується високою динамічною виразністю корисного запису в діапазоні часу від 0,6 с

до 4,5 с, що дає можливість впевнено простежувати та корелювати однократно-відбиті хвилі.

 Мігровані часові куби 3-D по Березівській та Котелевській площах було об’єднано в єдиний сейсмічний куб.

 Проведено Post-Stack обробку, яка дозволила зберегти динамічні особливості сейсмічних записів, визначити

корисну складову хвильового поля, послабити хвилі-завади та отримати якісний фінальний 3D сейсмічний

куб з високою роздільною здатністю відбиттів



Переінтерпретація сейсмічних матеріалів та побудова 
структурних карт

Побудовані структурні карти по горизонтах відбиття
середнього та нижнього карбону:

• Vб2 – у підошві башкирського ярусу середнього карбону (С2b);

• С-5 – у покрівлі продуктивного горизонту C-5 верхньосерпуховських
відкладів нижнього карбону (C1s2);

• Vв1
2 – у підошві верхньосерпуховського під’ярусу нижнього карбону

(C1s2);

• Vв1
3 – у підошві нижньосерпуховського під’ярусу нижнього карбону

(C1s1);

• В-16 – у покрівлі відкладів продуктивного горизонту В-16
верхньовізейських відкладів нижнього карбону (C1v2);

• Vв2 – у підошві верхньовізейського під’ярусу нижнього карбону (С1v2);

• В-25-26 – у покрівлі продуктивного горизонту В-25-26
нижньовізейських відкладів нижнього карбону (C1v1);

• Vв3 – у підошві нижньовізейського під’ярусу нижнього карбону (С1v1).

• Vв4 – у підошві нижньовізейського під’ярусу нижнього карбону (С1t).

Залежність швидкість-глибина за даними ВСП

у свердловинах

Сейсмічний профіль по Crossline 340
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Структурна модель Котелевського та Березівського ГКР



Генералізований сейсмічний 

сигнал, форма сигналу; 

амплітудно-частотний спектр

Кореляція свердловини № 136-

Березівська. Коефіцієнт 

кореляції = 0,758

Синтетичний 

сейсмічний 

розріз

Осереднений 

за 3 реальними  

трасами

Реальний 

сейсмічний 

розріз

Фрагмент товстошаруватої моделі 

імпедансів, XLine – 753

Ув’язка сейсмчіних та свердловинних даних, кореляція, побудова товстошаруватої моделі 

імпедансів

На основі кубу акустичного імпедансу за методиками

інверсійних перетворень відбудовано куби коефіцієнтів

відкритої пористості, глинистості, піщпнистості, що

дозволяє відслідкувати ділянки з покращеними

колекторськими властивостями.



Розподіл акустичного імпедансу

Розподіл коефіцієнту

відкритої пористості

Березівське ГКР

Котелевське ГКР

Березівське ГКР

Котелевське ГКР



Динаміка замірів пластових 

тисків по свердловинах покладів 

С-5 Березівського ГКР
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Вміст конденсату (модель)

Фактичний вміст конденсату по сердловинах*

Фактичний середньорічний вміст конденсату**

Порівняння змодельованого та 

фактичного вмісту конденсату 

в пластовому газі для покладів 

горизонту С-5



3D-модель розподілу поточного газонасичення комірок 
укрупненої фільтраційної моделі для горизонту С-5

Котелевського та Березівського родовищ



3D-модель розподілу поточного газонасичення комірок 
укрупненої фільтраційної моделі для горизонту С-5

Котелевського та Березівського родовищ

Очікуване газонасичення на 

кінець прогнозування

(на 01.01.2026 р.)

Поточний стан

(на 01.01.2016 р.)



Висновки

Використання сучасних програмних засобів та комплексного
підходу до обробки та інтерпретації сейсмічних, геолого-геофізичних
та геолого-промислових матеріалів на прикладі Березівського та
Котелевського родовищ у поєднанні з геологічним та
гідродинамічним моделюванням на всіх етапах розвідки, дорозвідки,
промислового освоєння, розробки, дорозробки родовищ нафти і газу,
забезпечує значне підвищення достовірності прогнозування
перспективних зон для закладення свердловин, локалізації зон
залишкового вуглеводненасичення тощо. Додатковими позитивними
факторами є можливість впровадження багаторівневого наповнення
(уточнення, вдосконалення) геологічних та гідродинамічних моделей,
врахування всіх особливостей досліджуваних об’єктів, а також
адекватна та ефективна ув’язка всієї наявної сейсмічної, геолого-
геофізичної та геолого-промислової інформації в єдиний
комплексний «продукт». Це дає змогу мінімізувати геологічні,
технологічні та економічні ризики існуючих та майбутніх проектів.


